
Zpravodaj KR OVS Frýdek-Místek č. 7/2012                                           4. června  2012 

 1  z  3 

 
Okresní volejbalový svaz 

Frýdek-Místek 
Komise rozhodčích 

 

 
 

Zpravodaj KR OVS Frýdek-Místek 
č. 7/2012 ze dne 4. června 2012

 

 

1. Předelegace rozhodčích a změny v okresních soutěžích Frýdek-Místek dospělých 
    soutěžní ročník 2011/2012 č. 5 
 

  V příloze č. 1 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 7/2012  je na vědomí uvedena „Předelegace 

rozhodčích a změny v okresních soutěžích Frýdek-Místek dospělých soutěžní ročník 2011/2012 č. 5“. 
 

2. Soutěžní řád volejbalu  
 

 V bodu 6, v příloze č. 4 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 2/2012 ze dne 9. března 2012 byla 
uvedena směrnice ČVS č. 04/2011 „Soutěžní řád volejbalu“, který je v tomto znění platný prakticky 
do 30. června 2012. 
 

 S účinnosti od 1. července 2012 nabývá účinnosti změna č. 01/2012 směrnice ČVS č. 04/2011 
„Soutěžní řád volejbalu“ schválená na 6. zasedání výboru ČVS konaném dne 1. dubna 2012 v Praze. 
 

 V článku 2 SŘV je doplněn a stanoven výklad pojmů, což je důležité pro rozhodčí při řešení OPV.  
 

V článku 2 SŘV byly vloženy odstavce 12, 13, předchozí odstavce 12, 13 byly přejmenovány na 
odstavce 14, 15. 
 

Pojmy uvedené v článku 2 SŘV: 
 

Odstavec 12: Začátek utkání   

Utkání se považuje za zahájené provedením losování. 
 

Odstavec 13: Začátek hry   
Začátkem hry se rozumí zapískání prvního rozhodčího dávajícího pokyn k 1. podání v 1. setu. 
 

Odstavec 14: Konec utkání   

Utkání se považuje za skončené podpisem prvního rozhodčího v zápise. 
 

Odstavec 15: Konec hry   
Koncem hry se rozumí ukončení poslední rozehry utkání. 
 

 Tímto zároveň v článku 19 SŘV v odstavcích 1, 2, 3 byl nahrazen pojem „utkání“ pojmem „hra“, což 
bylo dáno do souladu s výkladem pojmů (začátek utkání, začátek hry), tj. upřesněním formulace 
nástup družstva a připravenost družstva a hřiště ke hře.  
 

 Byly provedeny změny v článku 1 SŘV „Základní ustanovení“, kde odstavec 3 byl rozdělen na dva 
(3. a 5.). Současné znění SŘV dává KVS a OVS možnost dát za určitých podmínek do rozpisu soutěží 
výjimky ze sportovně-technických předpisů. 
Tímto rozdělením byla tato možnost rozšířena i na SR ČVS.   
 

 V článku 10 SŘV „Start hostujících hráčů“ byl vložen odstavec 2 (byla zapracována formulace 
o předčasném ukončení hostování). 
 

 V článku 14 SŘV „Obecné povinnosti družstev“ byla v odstavci 1 písmeno d) rozšířena možnost 
dohrát dvojutkání mládeže po diskvalifikaci trenéra na 2 dny jdoucí po sobě se stejným soupeřem.   
 

 V článku 29 SŘV „Námitky“ v odstavci 5 písmeno a) byla formulace „námitky odmítne“ nahrazena 
formulací „námitky odmítne bez projednání“. 
 

 V článku 31 SŘV „Rozhodnutí odvolacího orgánu“ v odstavci 1 písmeno c) byla formulace 
„neprojedná“ nahrazena formulací „zamítne bez projednání“. 
 

 V článku 28 SŘV „Hodnocení výsledků utkání“ bylo v odstavci 1 schváleno nové hodnocení výsledků 
soutěží (3, 2, 1, 0, -1 bod), tj.: 
Vítězství 3:0 (2:0) a 3:1 se hodnotí třemi body, porážka žádným bodem, vítězství 3:2 (2:1) se hodnotí 
dvěma body, porážka jedním bodem, kontumace odečtením jednoho bodu. Zaviní-li kontumaci obě 
družstva, odečte se každému družstvu jeden bod. 
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3. Výklad k záznamu nevhodného chování členů družstva a zdržování hry vedoucích   
    k sankcím a záznamu do poznámek „Zápisu o utkání ve volejbalu“ zapisovatelem 
    a rozhodčím v okresních soutěžích Frýdek-Místek 
 

  V příloze č. 2 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 7/2012  je uveden novelizovaný 
Výklad k záznamu nevhodného chování členů družstva a zdržování hry vedoucích k sankcím 
a záznamu do poznámek „Zápisu o utkání ve volejbalu“ zapisovatelem a rozhodčím v okresních 
soutěžích Frýdek-Místek. 
 

 Tento výklad byl vydán, kdy bylo povoleno ke hře v soutěžích ČVS pouze jedno libero. 
Tímto byly vynechány některé odstavce ohledem libera. 
Dle bodu 2, odstavce 1, písmeno b) „Plánu činnosti KR OVS Frýdek-Místek pro rok 2012“ bude 
uveden v některém dalším zpravodaji bod „Libero“. 
 

 Tímto se ruší bod 2, příloha č. 2 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 1/2011 ze dne 9. února 2011. 
 

4.  Přihláška rozhodčího k řízení utkání v soutěžích pořádaných Okresním  
     volejbalovým svazem Frýdek-Místek v soutěžním období 2012 - 2013  
 

 

 Eviduji zaslané přihlášky rozhodčích: 
Ing. Dobroslav Štrouf - mail 29. dubna 2012, Ing. Miroslav Kacíř - mail 2. května 2012, 
Petra Halatová - mail 9. května 2012, Ing. Pavel Petrovský - mail 10. května 2012, 
Kateřina Adámková - mail 10. května 2012 (uvedení do klidu), Karel Pszczolka - mail 10. května 2012, 
Karel Kohout - mail 11. května 2012, Pavel Holešovský - maily 24. května 2012 + 27. května 2012. 
Dne 25. května 2012 osobně přislíbil zaslat přihlášku Oldřich Štork. 
Dne 24. května 2012 mi byly mailem mi neznámou osobou zaslány přihlášky, avšak bez uvedení 
údajů, jména a bez příloh. Nevím, o koho se jedná - mail: s.kozusnikova@seznam.cz. 
Zpravodaj KR OVS Frýdek-Místek č. 7/2012 je zaslán zároveň nově 4 vyškoleným rozhodčím III. třídy 
konaným v dubnu 2012 v Hlučíně. 
 

5. Směrnice ČVS 
 

 Na 6. zasedání výboru ČVS konaném dne 1. dubna 2012 v Praze byly schváleny směrnice ČVS, 
které nabývají účinnosti dnem 1. července 2012. 
 

 V příloze č. 3 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 7/2012 je uvedena směrnice ČVS č. 04/2011 

„Soutěžní řád volejbalu“ změna 01/2012 včetně 4 příloh. 
 

 Tímto se pozměňuje „Soutěžní řád volejbalu“ vydaný 
- bodem 1, v příloze č. 4 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 6/2011 ze dne 16. června 2011, 
- bodem 6, v příloze č. 4 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 2/2012 ze dne 9. března 2012. 
 

 V příloze č. 4 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 7/2012 je uvedena směrnice ČVS č. 05/2011 
„Registrační řád volejbalu“ změna 01/2012 včetně 3 příloh. 
 

Tímto se pozměňuje „Registrační řád volejbalu“ vydaný 
- bodem 6, v příloze č. 8 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 7/2011 ze dne 1. srpna 2011. 
 

 V příloze č. 5 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 7/2012 je uvedena směrnice ČVS č. 06/2011 

„Přestupní řád volejbalu“ změna 01/2012 včetně 5 příloh. 
 

Tímto se pozměňuje „Přestupní řád volejbalu“ vydaný 
- bodem 1, v příloze č. 5 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 6/2011 ze dne 16. června 2011. 
 

 V příloze č. 6 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 7/2012 je uvedena směrnice ČVS č. 07/2012 

„Disciplinární řád volejbalu“ včetně 3 příloh. 
 

 Tímto se ruší směrnice ČVS č. 4/2006 “Disciplinární řád ČVS“ včetně všech příloh a změn. 
 

 Zároveň se ruší příloha č. 2 „Disciplinárního řádu ČVS“ vydaná 
- bodem 1, v příloze č. 6 zpravodaje KR OVS Frýdek-Místek č. 6/2011 ze dne 16. června 2011. 
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Přílohy: 
 

č. 1: Předelegace rozhodčích a změny v okresních soutěžích Frýdek-Místek dospělých soutěžní  
        ročník 2011/2012 č. 5 (1 stránka) 
 

č. 2: Výklad k záznamu nevhodného chování členů družstva a zdržování hry vedoucích k sankcím 
        a záznamu do poznámek zápisu o utkání ve volejbalu zapisovatelem a rozhodčím (11 stránek) 
 

č. 3: Soutěžní řád volejbalu - směrnice ČVS č. 04/2011 změna 01/2012 včetně 4 příloh (19 stránek) 
 

č. 4: Registrační řád volejbalu - směrnice ČVS č. 05/2011 změna 01/2012 včetně 3 příloh (11 stránek) 
 

č. 5: Přestupní řád volejbalu - směrnice ČVS č. 06/2011 změna 01/2012 včetně 5 příloh (12 stránek) 
 

č. 6: Disciplinární řád volejbalu - směrnice ČVS č. 7/2012 včetně 3 příloh (12 stránek) 
 
Rozdělovník C. 
                                                                                                                                    předseda KR                                                                                                                                               
                                                                                                                         ing. Jiří W. Rucki 


